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Arrenca la temporada de Pastorets a Barcelona
Els centenaris d’en Folch i Torres, els musicats com
ara ‘L’Estel de Natzaret’ i diverses adaptacions lliures.
Aquest és el mapa dels Pastorets a Barcelona, una de
les expressions més destacades del teatre popular que
cada any, quan s’acosta Nadal, escenifiquen tot de
grups de teatre. Enguany se'n podran veure 14
representacions diferents en gairebé cada districte de
la ciutat.
Llegir més

Sabies que...

És temps de nadales!
Segons Joan Amades, el cançoner nadalenc és un dels més extensos del repertori de
cançó popular catalana. De fet, si ens posem a pensar ens en vénen molts títols al cap:
«El desembre congelat», «A Betlem me’n vull anar», «Les dotze van tocant»...
Llegir més

Un pessebre vivent que és
premi Ciutat de Barcelona
La inclusió social, l'arquitectura

El pessebre en diorama, un
invent barceloní
El va crear Antoni Moliné, membre de
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modernista i l'acurada posada a escena
són els principals atractius del Pessebre
Vivent de la Torre del Suro. Però si el
voleu veure, estigueu alerta: se'n farà una
única representació el dia 20 de
desembre a partir de les 18.00.

l’Associació de Pessebristes de
Barcelona, l’entitat més antiga del món
dedicada al pessebrisme (1862), que avui
dia encara es manté activa.
Llegir més

Llegir més

La Diada de les Tradicions i
Costums Nadalencs a
Catalunya, un clàssic de la
Fira de Santa Llúcia
Aquest acte, un dels més destacats de la
programació de la fira, es farà el dissabte
16 de desembre al pla de la Catedral i
durarà tot el dia. Hi haurà mostres de ball,
una cercavila de la Carassa, titelles, cant
coral, el tió gegant...

L’aplec nadalenc de
sardanes, un clàssic de
festes
L’agenda sardanista barcelonina té una
cita ineludible per Nadal: l’aplec que es fa
cada any al parc de la Ciutadella.
Enguany es farà el diumenge 17 de
desembre a les 11.30 a la plaça de la
Cascada.
Llegir més

Llegir més

Obre la Fira Reis per Sant
Tomàs a la Gran Via
A partir de dimarts, 19 de desembre, hi
trobareu 270 parades repartides en
diversos sectors. Els horaris de la fira són
de 10.00 a 21.00 a excepció del dissabte,
el diumenge i vigílies de festius, que
tancarà a les 22.00.
Llegir més

Crida als voluntaris a
participar al Som Cultura
Popular
Adifolk ha estat seleccionada com a
col·laboradora en la producció,
coordinació dels grups participants i dels
diferents espais i àmbits. Per això fan una
crida a sumar-se a l’equip.
Llegir més
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